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O RPG (role playing game) é um jogo de interpre-
tação que tem como característica a imaginação, o 
diálogo e, consequentemente, o pensamento, visto 
que no diálogo “os participantes reproduzem em 
seus próprios processos de pensamento a estrutura 
a o progresso da conversação [...] o pensamento é a 
internalização do diálogo” (LIPMAN; OSCANYAN; 
SHARP, 2001, p. 45).

Ainda sobre as características do diálogo e as 
relações destas com o pensamento, pode-se afir-
mar que:

Quando nos envolvemos no diálogo, devemos estar 
intelectualmente alertas – não há lugar para o 
raciocínio desleixado ou para comentários involun-
tários ou brincadeiras impensadas. Devemos ouvir 
cuidadosamente os outros (pois ouvir é pensar), 
devemos pesar nossas palavras (pois falar é pen-
sar). Devemos, então, ensaiar em nossas mentes o 
que nós e os outros dizemos, e reconsiderar o que 
deveríamos ter dito ou o que os outros deveriam ter 
dito. Assim, participar de um diálogo é explorar as 
mais variadas possibilidades, descobrir alternati-
vas, reconhecer outras perspectivas e estabelecer 
uma comunidade de investigação. (LIPMAN; OS-
CANYAN; SHARP, 2001, p. 12-13)

O presente trabalho defende ser o RPG uma opor-
tunidade extremamente interessante de diálogo. 
Para tanto, cabe – em um primeiro momento – 
explicar como o jogo ocorre.

O RPG é uma espécie de narrativa ditada por um 
dos componentes, chamado de “mestre”. Cabe a 
este dizer o que pode ou não ser feito e assim definir 
as alternativas possíveis para cada um, atuando, 
portanto, como um juiz ou árbitro. Essas carac-
terísticas do “mestre” são muito parecidas com o 
ideal de professor filósofo: o de mediador – pois, 
evita tornar o diálogo um debate ou uma mera 
conversa (cf. SERENO; PISANI; VELASCO, 2010, 

p. 156) –, e de facilitador, cuja tarefa é estimular 
os alunos a raciocinarem sobre seus próprios 
problemas por intermédio das discussões em sala 
de aula (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 2001, 
p. 144). Sobre este ponto, é importante destacar a 
atitude do mestre na condução da história, pois, 
“o Mestre se atreve a soltar-se das amarras de 
um sistema para conquistar seu público em favor 
de uma aventura que o agrade, ou melhor, vive 
uma aventura com a participação desse público” 
(BRAGA, 2000, p. 8).

O RPG pode ter como base vários temas, reais 
ou fictícios; o tempo de jogo varia: podem durar 
minutos, horas ou mesmo dias. O processo do jogo 
seria equivalente a de um esforço coletivo em se 
escrever uma história. A interpretação ocorre de 
forma descritiva, isto é, o jogador ao interpretar um 
personagem, irá descrever suas ações em primeira 
ou segunda pessoa. Isso porque o limite do fazer é 
bem maior do que o limite do falar, pois o primeiro 
está submetido ao mundo físico, e o segundo ao 
regime das ideias e à imaginação. Por exemplo, se 
sua personagem precisa em determinada situação 
se segurar em uma árvore e depois pular, ou mesmo 
voar, no RPG para fazer isso, basta falar que de-
terminada ação se pretende fazer, no caso, pular.

O ritmo e a harmonia do RPG são traduzidos em 
regras que, quando não respeitadas, estragam o 
jogo (HUIZINGA, 1996 apud SALDANHA; BA-
TISTA, 2009, p. 702). São tais regras que mostram 
que não existe interface gráfica ou experiência 
estética mais poderosa do que a oriunda da nossa 
imaginação, e tornam a experiência do jogo tão 
agradável. Este foi o primeiro motivo que nos 
levou a usar o RPG dentro da sala de aula, pois, 
como afirma Lipman, “o pensamento lógico pode 
ser incentivado por meio da atividade criativa e, 
inversamente, que a criatividade pode ser alimen-
tada pelo desenvolvimento da capacidade lógica. As 
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duas caminham juntas” (LIPMAN; OSCANYAN; 
SHARP, 2001, p. 94). Ao explorarmos diversas 
situações estamos além de liberando a imaginação, 
liberando a nossa capacidade de invenção (LIP-
MAN; OSCANYAN; SHARP, 2001, p. 95). O ato 
de brincar, portanto, desenvolveria a imaginação 
e a criatividade, beneficiaria a aquisição de leitura 
e escrita, a reflexão, a lógica e o raciocínio, além 
de contribuir para o desenvolvimento dos aspectos 
figurativos do pensamento (FORTUNA, 2001 apud 
(SALDANHA; BATISTA, 2009, p. 702).

Como supramencionado, o diálogo é outra peça 
essencial no funcionamento do RPG, pois entre 
jogadores e o narrador é necessário que se crie 
sinergia, e a função do diálogo é exatamente essa. 
Ademais, é preciso expressar-se de forma correta 
e prudente, uma vez que seu personagem está 
sendo julgado pelo que faz e é parte de um sistema. 
Dependendo de como você age no jogo, os outros 
jogadores poderão incutir ações que irão ajudá-lo 
ou prejudicá-lo, e vice versa.

O nosso objetivo no jogo é principalmente envolver 
o aluno no diálogo e incitá-lo à investigação intelec-
tual através de seu próprio interesse. Através de 
uma amostra, Saldanha (2009) mostra porque os 
jogadores acreditam que o jogo promove o aumento 
de raciocínio, e em uma das respostas apontam 
que “as situações-problema propostas pelo Mestre 
exigem soluções rápidas e criativas”. O professor 
no papel de narrador e mediador deve enfatizar 
a utilização do raciocínio formal e criativo, desta-
cando e recompensando o bom pensamento lógico.

Apesar de todos esses pontos positivos, é evidente 
algumas dificuldades que precisam ser superadas 
para seu uso em sala de aula. O RPG é um jogo que 
necessita atenção, pois a todo o momento precisa-
mos pensar no que fazer e como fazer, baseando-
se nas possibilidades dadas. Resumindo: quanto 
menos distração tivermos, melhor. Segundo o livro 
de RPG, Vampiro: a máscara (ACHILLI, 1999, p. 
21), “o número ideal de participantes para um jogo 
de vampiro [RPG] varia entre dois e seis”. Mas se 
assim o for, a ideia de se jogar RPG em sala de aula 
seria inviável, pois nas escolas do estado de São 
Paulo, encontramos frequentemente um numero 
acima de 30 alunos por sala.

Pensando em tornar a experiência do jogo possível 
na sala de aula, fizemos duas adaptações no jogo. 
A primeira ocorreu no que se refere ao número de 
jogadores. Como já foi dito, não é possível jogar 
RPG com muitas pessoas, pois é comum você ficar 
com um personagem em uma ação por tempo con-
siderável, e em uma sala com mais de 30 alunos, 
esse tempo inexiste. Pensando nisso, tivemos a 

ideia de separar a sala em no máximo cinco grupos, 
no qual cada grupo representa um personagem.

A segunda adaptação se fez nas fichas de cada 
personagem. Como o nosso intuito não é afastar o 
aluno e sim aproximá-lo, tornou-se preciso realizar 
outra mudança nas regras originais. “Os manuais 
dos jogos de RPG são repletos de tabelas e cálculos 
necessários para a construção dos personagens, 
criação dos cenários, regras de combate, movi-
mentações nos mapas e para determinar a proba-
bilidade de diversas ações do jogo” (SALDANHA; 
BATISTA, 2009, p. 711). Resolveu-se, dada essa 
complexidade, construir os personagens iniciais 
colocando o mínimo de atributos possíveis, para 
assim simplificar o jogo e não fazer o aluno se as-
sustar com ele, visto que quando nosso objetivo é 
usar o RPG como um meio de sensibilização.

O uso de dados representado a sorte e a impre-
visibilidade das coisas, bem como a dinâmica do 
jogo, são as únicas que se mantiveram intactas. O 
narrador, no caso o professor, conta uma pequena 
história situando o jogadores no tempo e espaço; 
após isso, destaca situações-problema acompanha-
dos dos seus possíveis desfechos que pedem a ação 
dos personagens. E é aí que entram as discussões 
dirigidas, nas quais o professor explica aos alunos 
a história e os conceitos filosóficos a partir da um 
tema pré-definido, assim pedindo uma ação lógica 
de cada grupo. Dada as problemáticas, os alunos 
escolhem que rumos tomar na história, ganhando 
ou perdendo pontos em seus atributos, apoiando 
ou indo contra as decisões de outros grupos.

Em nossa experiência, adaptamos o livro O 
Príncipe (2001), de Maquiavel, para o uso no jogo. 
Destacamos aos alunos, nesse processo, o contexto 
histórico que foi escrito o livro, o papel social do 
príncipe na manutenção e na coesão da sociedade, 
os conceitos de virtù e fortuna, os principais per-
sonagens envolvidos no jogo de poder (príncipe, 
povo, nobreza, nobreza real e clero) e, por fim, 
suas respectivas características: virtù, respeito, 
obediência, revolta, recursos, influência, fieis e 
recursos.

Uma grande característica da referida adaptação 
é, além de explicar os conceitos da teoria filosófica, 
poder operacionalizá-los de forma prática. Por ex-
emplo: o conceito de fortuna é representado pelo 
dado que se caracteriza pela imprevisibilidade; 
porém o numero de vezes que você pode jogar o 
dado para obter sucesso na jogada é determinado 
pela “quantidade” de virtù que o jogador tem en-
quanto atributo; logo, acaba explicando os conceitos 
ao utilizá-los. 

No caso da temática por nós escolhida, a Filosofia 
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Política, há um elemento facilitador do trabalho: 
os subtemas abordados pelos filósofos clássicos 
inevitavelmente envolvem a vida em sociedade, 
sendo assim mais fácil identificar os atores sociais. 
Além disso, nota-se que à medida que o RPG sobre 
filosofia exige que o aluno se coloque em outro lugar 
histórico, julgando as coisas a partir de um ponto 
de vista diferente do qual está habituado, o jogo 
proposto assume um importante papel educativo. 
Isso permite principalmente que o aluno veja e 
identifique melhor as situações políticas que estão 
envolvidas (implícita e explicitamente) e procure 
agir de maneira coerente com elas. Em uma socie-
dade como a nossa, em que desde cedo recebemos 
exemplos quase sempre negativos com respeito à 
vida política, entendemos que a proposta do RPG 
versando sobre Filosofia Política de alguma forma 
contribui para que o aluno perceba que não está 
fora das ações políticas, que a omissão é também 
uma opção, e que as condutas sociais têm impli-
cações estreitas com a vida política – nos séculos 
XV, XVI... como também no século XXI.

Os grupos de alunos, ao participarem do jogo e 
tendo definidos quais papéis representarão, devem 
assumir as identidades dos círculos do poder. Neste 
sentido, os conceitos filosóficos expostos pelo pro-
fessor, bem como o contexto histórico vivenciado 
pelo autor estudado, são fundamentais. Segundo 
Xavier (2011):

Não é demasiado afirmar que a prática dos alunos 
assumirem papéis de personagens faz com que se 
reconheçam como agentes históricos, inseridos 
nesse processo, mostrando, assim, aos jovens uma 
maneira de construir sua identidade e seus lugar 
e papel em sociedade, abrindo-lhes caminhos para 
uma conscientização político-social. (XAVIER, 
2011, p. 88)

Neste sentido, o propósito do jogo é aplicar de forma 
prática as teorias estudadas para que os alunos as 
vivenciem, bem como possam vislumbrar as suas 
consequências. A temática do jogo favorece a im-
ersão nas lógicas e relações de poder que existiam 
na época, tornando a atividade atrativa e interes-
sante para os alunos, bem como permitindo a estes 
pensar o tempo presente. Não seria este um dos 
propósitos da Filosofia em sala de aula?
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